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NADACE V ROCE 2016
Vážení přátelé,

uplynulý rok byl pro F-nadaci zlomový.
Začnu pro nás smutnou zprávou – k nebeskému Otci nás předešel Martin Sauer, dlouholetý 
člen správní rady, který podlehl rakovině. Pracovat s ním byla velká radost, jsme vděční 
za všechna ta léta, kdy se jako dobrovolník podílel na vedení nadace.

Všechny další zprávy jsou radostnější. V počátcích nadace jsem přijal zaslíbení, že se nám 
ji s Boží pomocí podaří do 10 let vybudovat tak, aby měla investiční majetek v hodnotě  
30 mil. Kč a z jeho výnosů podporovala Boží dílo. Tohoto cíle se nakonec podařilo dosáhnout 
až za jedenáct let. Dnes se s radostí dělíme o zprávu, že o dalších 11 let později došlo 
k překonání jiných „30 mil. Kč“ – v roce 2016 jsme poprvé poskytli nadační příspěvky 
v celkové sumě vyšší než 30 mil. Kč za rok. Klíčový podíl na tomto výsledku má spolupráce 
s většími dárci, kterým nabízíme správu dárcovských fondů. Zlepšování těchto služeb je 
naší velkou prioritou pro následující rok.

Dalším úspěchem se můžeme pochlubit na poli investic. V roce 2010 koupila nadace 
menšinový podíl činžovního domu v Praze na Vinohradech, pouhých 200 metrů  
od Václavského náměstí. Jen v nejodváženějších snech jsme doufali, že by dům mohl 
jednou celý patřit F-nadaci a sloužit jak bohulibým využitím nebytových prostor, tak jako 
investice s dobrým výnosem. Po téměř sedm let trvajícím úsilí se podařilo dokončit koupi 
všech podílů a nyní celý dům patří nadaci. Díky požehnanému investování i do dalších 
nemovitostí reálná hodnota nadačního majetku přesahuje 100 mil. Kč.

Navzdory nárůstu objemu práce se daří zachovat nízkou režii. Režie nadace není hrazena 
z dárcovských fondů, ale pouze z vlastních zdrojů nadace nebo darů přímo na režii 
určených. Dary dárců do fondů jsou tak ze 100 % využity na určený účel. V roce 2017 
bychom rádi posílili tým nadace tak, aby dobře zvládal navýšený objem práce a připravili 
nadaci na další růst. Chystáme nové formy podpory štědrosti pro menší a střední dárce.

Děkujeme vám všem, dárcům a přátelům, že jste s námi. 
Děkujeme za váš zájem a podporu.

Petr Frolík, 
předseda správní rady za tým F-nadace
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HISTORIE
F-nadace byla založena 25. července 1994. Zpočátku se věnovala vlastním projektům 
v oblasti misie skrze jazykové vzdělávání a v oblasti křesťanské duchovní hudby. 
Brzy se pustila i do menší podpory dalších křesťanských neziskových organizací.

 Ve druhé fázi života nadace (cca 1998 - 2012) došlo k přeměně na 
grantující kapitálovou nadaci vybudování vlastního nadaního jmění, z jehož 
výnosů jsou podporovány křesťanské projekty zastřešené jinými organizacemi.

 Od roku 2000 F nadace každoročně vypisuje výběrová řízení na podporu 
křesťanských projektů. Zpočátku šlo o podporu vzdělávání, později o podporu práce 
s mládeží a evangelizace. 

 Od r. 2007 F-nadace cíleně podporuje štědrost druhých a zve další dárce 
ke společnému dávání. V roce 2013 přešla na systém správy dárcovských fondů, 
které pro dárce bezplatně spravuje. 

LIDÉ V NADACI A PARTNEŘI
Statutárním orgánem F-nadace je správní rada, která rozhoduje zejména o změnách  
statutu, o dárcovských fondech, o vyhlášení a podmínkách výběrových řízení, 
prostřednictvím kterých nadace rozděluje nadační příspěvky. Dále pak schvaluje výsledky 
výběrových řízení a případné závažné změny v projektech, roční účetní závěrku a výroční 
zprávu.

 Dne 23. 8. 2016 po těžké nemoci zemřel dlouholetý člen správní rady Ing. Martin 
Sauer, MBA. Jeho místo ve správní radě zatím nebylo nahrazeno novým členem. Práce 
Martina Sauera byla  velkým přínosem v úspěšném investování nadačního jmění i ve 
stabilním strategickém nasměrování nadace. S vděčností na něj vzpomínáme jako  
na moudrého, spolehlivého a vždy pozitivně naladěného kolegu. 

K 31. 12. 2016 měla správní rada toto složení:

Ing. Petr Frolík  předseda správní rady F-nadace
    kastelán
Ing. Veronika Königová člen správní rady F-nadace
    Senior Controller ve společnosti DHL Express
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Dohled nad správou, hospodařením a rozdělováním nadačních příspěvků vykonává 
dozorčí rada. Jejími členy jsou zástupci nejvýznamnějších sponzorů nadační jistiny.

K 31. 12. 2016 měla dozorčí rada toto složení:

Iva Guthová   delegována společností Ernst & Young, s.r.o.
Kateřina Varcopová  delegována společností Accenture Central Europe B.V.
Ing. Marcel Vančura delegován společností Saurer Czech Republic s.r.o.

PODPOROVATELÉ
Společnosti: 
F-real, s.r.o. | Locator, s.r.o. 

Mediální partneři: 
Brána | Bratrstvo | Bydžovský s.r.o. (www.rozhled.cz) | Český bratr | Econnect 
(www.ecn.cz) | ICN (www.neziskovky.cz) | Katolický týdeník | Křesťan dnes 
(www.krestandnes.cz) Sborový dopis | Život v Kristu | Život víry 

Dobrovolníci: 
Jan Frolík | Marie Frolíková | Petr Frolík | Petr Horáček 
Veronika Königová | Marie Kouklíková | Ivan Skalka | Pavel Slepička

SPRÁVA NADACE
O běžný chod nadace, správu dárcovských fondů a zajištění grantové činnosti se stará 
administrátor výběrových řízení Mgr. Jan Kuklínek a administrativní pracovník Naďa 
Kuklínková. Investiční činnost a správu nadačních nemovitostí zajišťovali členové 
správní rady a společnost NIR Trust, s.r.o. vlastněná F-nadací. Do týmu se nově připojila 
Mgr. Denisa Mouchová, která se stará o podporu lektorů a rozšíření působnosti na 
Slovensku. Další aktivity, zejména hodnocení a výběr projektů v rámci výběrových řízení, 
jsou zabezpečovány dobrovolníky. Členství ve správní a dozorčí radě i ve výběrových 
komisích je čestné a v roce 2016 v nich působili výhradně dobrovolníci.



DÁRCOVSKÉ FONDY
F-nadace v roce 2016 přijala finanční dary ve výši 1 504 746 €, 6 000 $ a 7 506 782 Kč1.  

Tyto dary jsou spojeny s dárcovskými fondy. 

Nadační příspěvky činily celkem 30 770 717 Kč.

Přehled darů do otevřených dárcovských 
fondů v období 2012 - 2016

Dary v kategorii Ostatní jsou dary do dárcovských fondů učitelů, evangelistů, 
Zveme Česko na večeři a na režii nadace.

 Nadace dále přijala dary do Dárcovského fondu SNF a do uzavřených dárcovských 
fondů v celkové výši 42 239 835 Kč. Dary do uzavřených dárcovských fondů, které byly 
určeny pro využití v rámci otevřených fondů, byly započteny k darům těchto otevřených 
fondů. Dary jsou uvedeny bez zůstatku fondů z předchozího roku.  

1  Správa dárcovských fondů probíhá v měnách CZK, USD, EUR. Pro přehled finančních darů a nadačních příspěvků jsou používány 
ekvivalenty cizích měn přepočteny na české koruny v kurzu ČNB k 31. 12. 2016 27,02 Kč/€ a 25,639 Kč/$.
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Nadační příspěvky v kategorii Ostatní jsou příspěvky z dárcovského fondu KITStream 
a Bethel SOZO.
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NOVÁ GENERACE NA DOBRÉ  
CESTĚ & NAJDILEKTORA.CZ

darcovstvi.org/ndndc
Umožňuje růst počtu mladých lidí oslovených křesťanskými lektory. 

Dary na jednotlivé lektory:    1 269 317 Kč, 2 250 € 
Dary na zdvojení a na NAJDILEKTORA.CZ: 1 472 420 Kč 
Nadační příspěvky pro 30 lektorů:   2 765 812 Kč, 3 000 €

PŘÍJEMCI:
Sbor Křesťanské spol. Praha: Vladimír Vácha (7001) 337 619 Kč; Sbor Bratrské jednoty baptistů 
v Šumperku: Drahoslava Stehlíková (7002) 284 726 Kč; Sbor Církve bratrské v Kyjově (7003)  
17 523 Kč; Apoštolská církev, sbor Val. Meziříčí: Vaneta Zvoníčková (7004) 132 943 Kč; o.s. 
ABATOP: Tomáš  Řehák (7005) 405 640 Kč; o.s. ABATOP a HOPE4KIDS: Ludmila Pohanková 
(7006 a 7051) 40 245 Kč a 3 000 Kč; Křesť. sdružení Tesalonika, z.s. Roman Hota (7007) 
116 776 Kč; o.s. ABATOP: Roman Povala (7008) 177 744 Kč; Křesť. společenství Turnov: Michal 
Koťátko (7010) 55 898 Kč; HOPE4KIDS: Alena Vévodová (7013) 65 541 Kč; Sbor Církve bratrské v 
Opavě: Jiří Folta (7014) 17 200 Kč; HOPE4KIDS: Eliška Krmelová (7016) 49 085 Kč; HOPE4KIDS: 
Renata Zajíčková (7017) 132 771 Kč; Maják o.p.s.: Jan Molnár (7022) 182 708 Kč; Pavučina: Blanka 
Vašendová (7023) 110 465 Kč; Sion-Nová generace: Vít Pospíšil (7026) 109 276 Kč; o.s. ABATOP: 
Aleš Mrázek (7030) 1 500 Kč; o.s. ABATOP: Pavel Pakosta (7031) 44 100 Kč; HOPE4KIDS: Lydie 
Marešová (7032) 103 853 Kč; Pavučina: Dana Eliášová (7037) 127 503 Kč; Mládež pro Krista, z.s.: 
Radomír Palacký (7041) 58 200 Kč; Maják o.p.s.: Petra Horáčková (7042) 67 900 Kč; o.s. ABATOP: 
Erika Pluskalová (7043) 26 338 Kč; Nadace mezinárod. potřeby a cestovné lektorům (7044)  
36 767 Kč; HOPE4KIDS: Radmila Sýkorová (7045) 2 672 Kč; HOPE4KIDS: Viktória Zemanová 
(7046) 11 300 Kč, o.s. ABATOP: Johanna Šujanová (7048) 4 015 Kč; Sbor Církve bratrské ve 
Frýdlantu nad Ostravicí: Bogdan Lach (7050) 4 600 Kč; Nadace Mezinárodní potřeby: Soustředění 
lektorů a cestovné 37 904 Kč, ACET SR: Monika Mezovská a Jaroslav Hladík (17001) 3 000 €.
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darcovstvi.org/cfan
Umožňuje tisk brožur nově obráceným lidem v Africe.

„Někdy přijíždíme do oblasti, kde je zjevné, že lidé jsou zvyklí na církev nebo dokonce 
i na evangelizační shromáždění. V takové atmosféře pak kampaň připomíná velké 
shromáždění církve, kde všichni vědí, jak na jednotlivé věci reagovat a jak se chovat. 
Na jiných místech je naopak cítit, že vstupujeme na nová místa, která potřebují průlom. 
Takové kampaně představují poněkud větší výzvy. Ale právě k nim jsme stvořeni!“

Dary:      376 368 Kč a 12 947 €
Nadační příspěvky pro CFaN: 391 400 Kč a 12 690 €

V roce 2016 působila organizace Christ for all nations na těchto místech v Africe:

28. - 31. ledna - Bouaké, Côte d‘Ivoire; 
23. - 26. června - Mwanza, Tanzánie; 
4. - 7. srpna - Mbeya, Tanzánie; 
3. - 6. listopadu - Sunyani, Ghana; 
1. - 4. prosince - Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Za deset let podpory práce v Africe bylo českými 
a slovenskými dárci nashromážděno 
do nadace celkem: 5 853 260 Kč
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darcovstvi.org/evangelista-uhlik
Umožňuje šíření evangelia v České republice.

EVANGELISTA ZDENĚK UHLÍK

Zdeněk Uhlík přes hledání v okultizmu a východních 
náboženství ve svých 32 letech prožil setkání s Bohem. Od té doby  
s nadšením přivádí lidi ke Kristu. Po absolvování ETS v Praze 
nastoupil jako kazatel Církve bratrské. Církev rozpoznala  
a potvrdila u něj povolání evangelisty. Bůh skrze Zdeňka přivedl 
mnoho lidí ke Kristu, mnozí byli uzdraveni a vysvobozeni.  
Aby se mohl plně věnovat této službě, odešel z pozice placeného 
kazatele a cestuje po všech denominacích, kde káže evangelium  
a modlí se za nemocné všude, kde je to možné (církve, nemocnice, 
úřady, doma apod.). Je řadovým členem Církve bratrské Elim 
v Písku, nepobírá žádný plat a žije pouze z darů.

V roce 2016 ovdověl a v lednu 2017 se znovu oženil. Dnes společně s manželkou Lucií pokračují 
ve službě, do které jej Pán povolal. Mnoho lidí Uhlíkovi kontaktuje a hledají pomoc. Jejich služba 
je i skrze emaily, telefonní hovory, Facebook, Skype a přináší ovoce pro Boží království.

Příběh člověka, který se setkal s Ježíšem  
Pan Adam se dlouhodobě potýkal s pocitem prázdnoty, který zkoušel překonat v různých životních 
obdobích všelijakými způsoby. Chvíli se věnoval budhismu, šintoismu, jindy propadl alkoholu 
a marihuaně. Později v dospělosti založil rodinu, avšak bohužel s manželkou dlouho nemohli mít děti. 
I přes množství aktivit ve svém volném čase pociťoval, že se jeho vnitřní pocit prázdnoty ještě prohlubuje. 
Skrze svého bratra navštívil církevní setkání v Hradci Králové, které se ho určitým způsobem dotklo, 
ale nechtěl tomu věnovat pozornost. Znovu se ponořil do ještě aktivnějšího života – parašutistický 
výcvik, seskoky, plavba ve středomoří, apod. To mu ale přineslo nulové uspokojení, a začal si 
pohrávat s myšlenkou na smrt. Z posledních sil ale začal hledat znovu, a díky svému bratrovi se dostal  
ke Zdeňkovi Uhlíkovi. 

„Nic jsem si od setkání nesliboval a byl jsem trochu ostražitý. Po prvním pohledu, stisku ruky 
a slovu vše začalo připomínat sen. Dodávat, že den před setkáním jsem náhle dostal vysokou 
teplotu a zimnice mnou lomcovala až do příjezdu k Zdenkovi, mi připadá až moc jako fabulace, 
ale je to opravdu tak. Takové protivenství jsem opravdu nečekal. Ale tam kde je Boží moc, nemá 
zlo žádnou šanci. A já tu moc cítil a ten den přijal Ježíše jako svého Spasitele. Jako padesátník jsem 
se stejně cítil jako právě narozené děcko. Ten den ke mně sestoupil i Duch Svatý a já vím, že už 
nikdy nebudu sám. Mou oporou mi buď tato milost. Jsem zachráněn. Ten zážitek se nedá popsat 
slovy.“ 

Dary:        514 109 Kč
Nadační příspěvky pro Apoštolskou církev: 527 687 Kč
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ALFA - ZVEME ČESKO NA VEČEŘI

darcovstvi.org/alfa
Umožňuje pomoc lidem hledajícím smysl života.

Hodnocení některých účastníků:

„Skvělá příležitost pro věřící i hledající. Vzdělávat se v základech je důležité pro každého, 
můžu doporučit i každému, kdo hledá společenství příjemných lidí.“

„Byla to pro mě velká příležitost, jak sdílet vlastní otázky a pochybnosti a hledat na ně 
odpovědi uprostřed přátelského kolektivu.“

„Setkání mají smysl, jste šikovní lidé, u kterých se člověk cítí klidně a pokojně.“

Dary:    70 340 Kč
Nadační příspěvky: 99 558 Kč

PŘÍJEMCI

Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim 10 422 Kč; 

Křesťanská společnost Cesta života Český Krumlov, o.s. 6 020 Kč; 

Sbor Církve bratrské v Pardubicích 23 639 Kč; 

Sbor Apoštolské církve Valašské Meziříčí 13 905 Kč; 

Sbor Církve bratrské v Českém Těšíně 25 359 Kč; 

Sbor Křesťanské společenství Praha 13 837 Kč; 

Římskokatolická farnost Třebíč – město 6 376 Kč
9



ROZVOJ SKUPIN NOVÉ GENERACE

darcovstvi.org/rozvoj-ng
Umožňuje pomoc mládeži šířit evangelium mezi vrstevníky.

Nová generace je mezi denominační hnutí mladých křesťanů, kteří zakládají na školách 
studentské skupinky. Jejich náplní jsou modlitby za studenty a učitele, evangelizace 
a služba s cílem pozitivně změnit školní atmosféru. Důležitou součástí služby je i rozdávání 
NG Biblí. Motto NG zní:

„Moje škola = Moje zodpovědnost“.

Aktivity Nové generace za školní rok 2016/2017:

- působení celkem na 40 školách a univerzitách

- pořádání konference Breakaway v Brně pro vedoucí skupinek

- vznik brožur: „Jak plánovat akce“ a „Rady pro vedoucího“, „Pro NG skupinky“

- dva noví koordinátoři skupinek a jejich vedení Danielem Kunáškem

Dary: 
Nadační příspěvky pro Křesťanské společenství 
Kutná Hora, Daniel Kunášek:

10 238 Kč

  4 000 Kč
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darcovstvi.org/vzdelavani-ucitelu
Umožňuje zapojení více křesťanů do výuky etiky a prevence.

Díky fondu byla realizována Letní škola etické výchovy zaměřená na lektorování etické 
výchovy učitelům na základních školách. Vznikla z potřeby zvýšit informovanost o Etické 
výchově mezi pedagogickými pracovníky a rozšířit její zařazení do výuky. Obsahem 
kurzu byla teorie, ale zároveň uvedení do praxe.

Dary:         23 000 Kč
Nadační příspěvky pro účastníky Letní školy:  32 940 Kč
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VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA  
KŘESŤANSKÝCH UČITELŮ

Účastníci Letní školy Etické výchovy:
Etická výchova o.p.s.: 

Evženie Čermáková 

Jarmila Čapková 

Olga Matoušková

Markéta Chovancová

Viki Zemanová 

Petra Burdová



BETHEL SOZO CZ

darcovstvi.org/sozo
Umožňuje pomoc lidem hledajícím vnitřní uzdravení a hlubší propojení s Bohem.

Nadační příspěvky v roce 2016 byly použity pro následující účely:

- nájem kanceláře SOZO     28 980 Kč

- rekonstrukce kanceláře   144 185 Kč

- tvorba webu        9 130 Kč
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Dary:        207 800 Kč
Nadační příspěvky:     182 295 Kč



kitstream.cz
Výroba audiovizuálních pořadů křesťanského webového portálu KITstream.

Dary:        1 820 410 Kč
Nadační příspěvky:     1 820 410 Kč

Podpořeno:
- Adam Parma 527 410 Kč
- Aleš Juchelka   45 000 Kč
- Lubomír Hlavsa 294 000 Kč
- Martin Benc  304 000 Kč
- VISTA FILM  650 000 Kč

strategickynf.cz
Podpora modelů a projektů, které stimulují křesťanskou 
transformaci (změnu) a jsou použitelné v různých regionech.

Dary:        2 500 000 Kč
Nadační příspěvky:        712 500 Kč

V rámci otevřených dárcovských    
fondů použito:          110 271 Kč, 2 250 €

Podpořeno:
- UNITED 3P, z.s.    200 000 Kč
- Integrity Life    300 000 Kč
- Nový život o.p.s.     75 000 Kč
- Spolek UNIT      40 000 Kč
- projekt Grantys     37 500 Kč
- Křesťanská akademie mladých   60 000 Kč
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STRATEGICKÝ NADAČNÍ FOND



darcovstvi.org 
Provoz nadace

Dary:     10 000 Kč
Nadační příspěvky:           0 Kč

Pomáhá financovat výrobu nebo pořízení evangelizačních materiálů.

Nadační příspěvky:           113 681 Kč

PŘÍJEMCI NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ:

Apoštolská církev, sbor Valašské Meziříčí – mládež Vsetín 3 405 Kč; 

Apoštolská církev, sbor Kroměříž (AC LaViNa) 8 225 Kč; 

Řeky života o.s. 17 625 Kč; Apoštolská církev, sbor Brno 2 233 Kč; 

Apoštolská církev, sbor Vyškov 7 451 Kč; 

Nový život, o.p.s. 33 819 Kč, 

Sbor Jednoty bratrské v Ostravě 1 900 Kč, 

Církev Nová naděje, sbor Ostrava 18 981 Kč, 

Apoštolská církev v Havířově 4 000 Kč, 

Křesťanský sbor Zlín 6 935 Kč, 

PROMISE 2 294 Kč, 

Římskokatolická farnost Třebíč – město 2 221 Kč, 

Křesťanská společnost Cesta života Český Krumlov, o.s. 4 592 Kč
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F-NADACE

EVANGELIZAČNÍ MATERIÁLY



 

UZAVŘENÉ DÁRCOVSKÉ FONDY
ADW; Marka a Zdeňky Alexových; Petra a Marie Frolíkových; Hejrovských;  
Martina a Martiny Růžičkových; Marie Sauerové; Petra Vomastka;  
Adama a Grażyny Walach; Mariusze a Urszuly Walach;  
Valdemara a Anny Walach; Břetislava a Silvie Šípkových

Udělené nadační příspěvky
PROMISE CZ, z.s.  550 000 Kč | Slezská diakonie 150 000 Kč | Nový život o.p.s. 25 000 Kč 
| Spolek UNIT 30 000 Kč | Sbor Apoštolské církve Český Těšín 50 000 Kč | UNITED 3P 
200 000 Kč | Křesťanská akademie mladých 728 900 Kč | Česká evangelikální aliance 
450 000 Kč | Integrity Life 80 000 Kč | Univerzitní křesťanské hnutí 63 000 Kč | České 
studny 710 738 Kč | Operace Mobilizace 50 000 Kč | Studijní cesta Kačírkovi 58 124 Kč | 
Strategický nadační fond 150 500 Kč | Projekt Dárcovská kampaň 10 500 Kč | Stowarzyszenie 
Deorecording 190 700 € | Jesus.net 120 000 € | Centrum Misji i evangelizacji 6 657 € | 
Top Mission 6 700 € | Europartners 4 000 € | Parafia EA Wisla Malinka 200 000 € | 
K-180  18 000 € | Studijní cesta Julo Slovák  900 € | Ruch Chrzescijanski MT28: Stanna 1805 € |
De Silva Ministries 5 300 $ | 4D Ministries 25 000 $ | European Leadership forum 
15 000 $ | Strategic Resource Group, INC. 127 500 $ | Prision Fellowship International 
30 000 $

DÁRCI DÁRCOVSKÝCH FONDŮ

Dárci nad 100 000 Kč
o.s. Abatop 266 400 Kč | ADW Agro a.s. 831 000 Kč | ADW Holding a.s. 500 000 Kč 
Petr Frolík 350 000 Kč | Luboš Hambálek 110 000 Kč | Hope4kids, z. s. 170 000 Kč 
Nadační fond Martiny a Martina Růžičkových 690 000 Kč | Břetislav Šípek 150 000 Kč
Vladimír Vácha 122 500 Kč | Jaromír Zatloukal 120 000 Kč 

Dárci od 10 000 Kč do 100 000 Kč
Apoštolská církev České Budějovice 18 000 Kč | Apoštolská církev, sbor Kolín 
61 473 Kč | Jaromír Bauer 17 000 Kč | Libor Biolek 12 000 Kč | Sbor Bratrské jednoty baptistů 
v Ostravě 21 000 Kč | Bratrská jednota baptistů Šumperk 27 500 Kč | Církev jednoty 
bratrské Liberec 22 537 Kč | České studny 15 700 Kč | Tomáš Drábek 63 000 Kč | 
Tomáš Galda 19 500 Kč | Jana Anežka Hejrovská 65 000 Kč | Pavel Hejrovský 
50 000 Kč | Jonatan Hejzlar 40 000 Kč | Křesťanské společenství Tesalonika, z.s. 55 000 Kč 

Dary celkem    2 733 379 Kč, 1 491 799 €, 6 000 $
Nadační příspěvky:   3 306 762 Kč, 548 762 €, 202 800 $

Dále bylo převedeno do fondu
SNF a otevřených fondů:  5 318 890 Kč
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Jana Kabelová 17 000 Kč | Radana Koričan 62 700 Kč | Křesťanské centrum Sion 
60 000 Kč | Sbor Křesťanské společenství Praha 10 330 Kč | Mládež pro Krista z.s. 
30 000 Kč | Nová Naděje Nymburk 22 500 Kč | Ilona Novotná 11 000 Kč | Vladimír 
Obršlík 47 900 Kč | Pavučina o.p.s. 49 200 Kč | Lenka Poláčková 20 000 Kč |
Jiří Polanský 12 000 Kč | Jana Polohová 11 000 Kč | Sbor Církve bratrské v Kladně 
14 200 Kč | Sbor Křesťanské společenství Kutná Hora 32 000 Kč | Sbor Křesťanské 
společenství Turnov 36 000 Kč | Ondřej Semilský 13 000 Kč | Tomáš Starý 11 500 Kč 
| Martin Stehlík 25 000 Kč | Drahoslava Stehlíková 19 000 Kč | Michaela Suchánková 
12 000 Kč | František Šimorda 13 000 Kč | Zdeňka Šulcová 30 000 Kč | Pavel Valtr 
11 000 Kč | Vltavín Leas, a.s. 30 000 Kč | Petr Vomastek 97 379 Kč | 

Dárci do 10 000 Kč
Apoštolská církev, sbor Zábřeh | Jaroslav Bajer | Karel Bělohubek | Pavel Bem | Pavlína Bitalová 
| Zdeněk Bláha | Petra Böhmová | Ester Böhmová | Rostislav Bohuslav | Ladislav Bohuš | 
Pavel Bouchal | Kevin a Andrea Bridges | Jan Bubík | Zdeněk Burda | Markéta Cimbulková 
| pan Lukáš | Kateřina Čaplová | Boris Číčman | Jiří Dobeš | Hildega Dostrašilová | Vít 
Dunička | Lucie Dvořáková | Martin Fiala | Marek Fojtů | Zuzana Foltová | Marie Frčková 
| Ludmila Frelichová | Miroslav Fuis | Jaroslava Grófová | Radek Hahn | Tomáš Hasmanda 
| Karel Havlíček | Roman Hejna | Petr Horáček | Ondřej Horák | Lenka Horáková | Petr 
Hrdina | Marie Hudková | Aloisie Hyblová | Petr Chlápek | Zdeněk Chudoba | David Jílek 
| Jan Jíra | Edita Juračková | Anna Kabilková | Simona Kahánková | Simona Kandelová | 
Dagmar Kašpárková | Pavel Kefurt | Jindřich Kejik | Arnošt Kobylka | Kongregace Šedých 
sester | Milan Kořenek | Miriam Kotrlová | Pavel Koukal Ph. D.  Pavel Kratochvíl | Robert 
Kraus | Eliška Krmelová | Křesťanský sbor Ostrava-Poruba | Vladislava Kubelková | David 
Kučera | Daniel Kunášek | Marie Kupková | Ondrej Kybast | David Kyncl | Kateřina 
Lachmanová | Jiří Lejsek | Markéta Lučanová | Lenka Macurová | Vít Machek | Pavla Málková  
Aleš Marek | Jiří Marek | Hana Martináková | Petr Marušiak | František Matějka | Libor 
Mathauser | Petr Matoušek | Pavel Mazura | Lenka Merhulíková | Hana Míčková | Lukáš Miketa 
| Eliška Mikovcová | Martin Miler | Jakub Moravec | Karin Muselová | Robert Myška | Tomáš 
Nedvídek Olga Němečková | Alexandra Nezdarová | David Nitra | NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ 
v Pardubicích Jana Nohejlová | Ivana Novotná | Tomáš Nožka | Kamila Oubrechtová | Martin 
Oujezdský |Andrej Pachomov | Jan Pelant | Miroslav Peták | Pavel Petránek | Milan Petřina 
| Erika Pluskalová  Tomáš Pohanka | Soňa Polášková | Zdeněk Pospíšil | Martin Procházka 
| Roman Procházka | Petr Prokš | Ilona Prokšová | Mojmír Randula | Marie Rašková | Jiří 
Rauchfuss | Karl Rotrekl | Pavel Rozehnal || Vilém Řezáč | Jan Salva | Sbor Bratrské jednoty 
baptistů v Praze 4 | Sbor Církve bratrské Frýdlant nad Ostravicí | Sbor Církve bratrské Kyjov | 
Robert Skalka | Jaroslava Slováková | Martin Slunečko Luděk Smolík | Jan a Marie Sponarovi 
| Dobroslav Stehlík | Helena Stoklásková | Martin Straka Jiří Stránský | Jiří Strogan | Petra 
Světlíková | Svobodná chebská škola - Cheb | Eva Svobodová Jana a Petr Šenfeldovi | Jiří a 
Marie Šeniglovi | Helena Šimončicová | Barbora Šlachtová | Hana Šolcová | Miloš Špáta | Dana 
Šubrtová | Jana Tauchmanová | Teen challenge | Zdeněk Teplý Miroslav Tolar | Oldřich 
Tomek | Petr Trefný | Jiří Turza | Marie Vachková | Robert Valeš | Štěpánka Vantulová | Jana 
Vašíčková | Jiří Vavřík | Tomáš Vémola | Pavel Werner | Věra Zaorálková | Viktória Zemanová 
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Dárci nad 370 €
Mariana Adámiková 385 € | ADW Agro a.s. 1 000 € | A-MARK Holding Limited 610 799  € | Miroslav 
Havrila 600 € | M-MARK Holding Limited 340 000 € | Jana Martinaková 1 050 € | Alena Petrikova 
2 000 € | V-MARK Holding limited 340 000 € | Mária Valová 1 200 € | Alena Zahradská 800 € | 

Dárci do 370 €
Mária Beničáková | Valéria Benová | Viktor Blaškovič | Alžběta Borková | Silvia Brindáková 
| Juraj Brucháč | Květoslava Brucháčová | Pavel Dekret | Andrea Dzurová | Evanj.církev 
metodistov – zbor Víťazstvo Trnava | Denisa Figurová | Monika Frčková | Daniel Fridrich| 
Stanislav Guzmický | Zlata Havrilová | Lucia Hrčková | Jana Husárová | Mária Chebeňová| 
Ivan Chochúl | Elvíra Jačmanová | Jozef Jakubec | Ernest Kajtár | Alena Korenková | Milan 
Koriťák | Vladimír Král | Ján Kubovič | Viera Lacková | Roman Ladoš | Emília Lazová | Milan 
Lehotský | Mária Lichvarová | Daniel Lorinc | Luboš Losonci | Radovan Matúš | Miroslav 
Maurer | Miroslava Mičíková | Roman Mitala | Marta Moroczová | Zuzana Orságová | Milan 
Paz | Zdeno Rajský | Peter Rybín | Marta Šalingová | Viera Šerová | Marek Šmikniar | Mária 
Štrompach | Stela Štrompachová | Lubomíra Tomaštíková | Miroslava Valentová | Zuzana 
Varmecká | Ján Vrábeľ | Jana Zimanová | Monika Zoreniková

Dárci v USD  
ADW Agro a.s. 6 000 $, Calvary Bible Church 2 115 $



HOSPODAŘENÍ
Nadační kapitál a investiční majetek nadace

Správní rada nadace v roce 2006 rozhodla o záměru investovat do nemovitostí  
až 100 % nadačního kapitálu. Od té doby intenzivně hledala vhodné příležitosti. V roce 2010 
se podařilo koupit menšinový vlastnický podíl na činžovním domě v Praze 2. Záměrem 
bylo získat z této investice výnos, ale také usilovat o dohodu mezi spoluvlastníky o využití 
odpovídajícího podílu na nemovitosti k vybudování zázemí pro křesťanskou službu. 
V roce 2012 většinový vlastník nemovitosti nabídl prodej svého podílu. F nadace tak 
v průběhu roku 2013 a 2014 navýšila svůj vlastnický podíl na činžovním domě v Praze 
2 a v roce 2016 stala jediným vlastníkem nemovitosti. Aby bylo možno tuto investici 
realizovat, F-nadace si půjčila celkem 3,13 mil. Kč a v průběhu roku 2016 byly půjčky 
částečně splaceny a jejich výsledné výše činily k 31. 12. 2016 1 mil. Kč.

 Nadace dále vlastní kanceláře v Praze 8, podíl na činžovním domě v Praze 6 
a zemědělské pozemky na Jižní Moravě. Jediný investiční majetek, který netvoří 
nemovitosti, jsou podílové listy Růstového fondu nadací, které tvoří 0,2% nadačního 
kapitálu.

 Investiční majetek nadace se v roce 2016 zvětšil o poslední část podílu vlastněné 
nemovitosti v Praze 2. Provedení zápisu do nadační jistiny proběhne v roce 2017, jeho 
výše se ale nezmění, díky změně způsobu ve stanovení hodnoty nemovitosti, která se 
realizovala v účetnictví nadace v roce 2015.
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Od r. 2015 je v účetnictví nadace uvažována pouze pořizovací cena majetku. Nemovitý 
majetek nadace má výrazně vyšší tržní hodnotu než je jeho historická pořizovací cena. 
Proto je v tomto grafu zobrazeno i zhodnocení majetku, které by se do účetnictví promítlo 
až při prodeji nemovitosti. Vzhledem k tomu, že nadace je dlouhodobým investorem, 
považujeme za správné sledovat hodnotu majetku průběžně, nikoli majetek nárazově 
navýšit pouze při prodeji. Tržní cena je určována velmi konzervativně po konzultacích  
s realitními odborníky.

Náklady a režie nadace 
Celkové náklady související se správou nadace zůstaly i v roce 2016 pod stanovenou 
hranicí 20 % nadačního kapitálu podle stavu k 31. prosinci téhož roku (Statut F-nadace, 
Čl. VII odst. 2). Nebylo dodrženo usnesení správní rady ze dne 24. dubna 2006, omezující 
náklady na správu nadace na 1 % nadačního kapitálu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož 
roku (vyjma výjimečných situací). Režie nadace ale činila pouhých 4,01% z celkových 
nákladů (režie + nadační příspěvky) a odráží zvýšený objem rozdělovaných nadačních 
příspěvků několikanásobně převyšující výnosy nadačního jmění. Kurzové ztráty nejsou 
zahrnuty do režie nadace, protože nezobrazují reálné náklady režie, ale vyjadřují kurzové 
rozdíly účetnictví, které je vedeno s ekvivalentem cizích měn v českých korunách.  
U nadačních příspěvků vyplacených např. v € z darů přijatých v € nedošlo na fondu  
ke kurzové ztrátě.
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Náklady Kč

Účetnictví a audit 41 309

Administrace výběrových řízení 285 404 
Mzdy (vč. sociálního a zdravotního pojištění) -
Bankovní poplatky, úroky 91 273
Náklady kanceláře, poštovné, služby 23 589
Členský poplatek Fóra dárců 10 000
Daň z nemovitých věcí 9 746

Celkem správní náklady nadace 2016 461 321

Další náklady nezahrnuté do režie nadace Kč

Projekt Najdilektora.cz a dárcovská kampaň 19 466

Kurzové ztráty 226 732

Celkem 246 198

Podíl nákladů souvisejících se správou nadace Podíl

na investičním majetku nadace 0,94 %

na nadačním kapitálu 0,96 %

na celkových nákladech (režie + nadační příspěvky) 2,73 %

podíl projektů a režie nadace na celkových  
nákladech

4,18 %

Dále nadace vynaložila na správu a údržbu vlastněných nemovitostí 1 175 422 Kč 
prostřednictvím dceřiné společnosti NIR Trust s.r.o.. Tuto částku nepovažujeme 
za klasickou režii nadace, ale za náklad, který snižuje výnosy investic (podobně jako 
je tomu u cenných papírů vlastněných prostřednictvím podílových listů, kde poplatek 
správce a další náklady jsou skryty v ceně cenného papíru, nikoli vyčíslovány jako režie 
nadace). Vynaložené náklady na opravy a údržbu zhodnocují vlastněné nemovitosti  
a umožňují získat větší výnos z jejich nájmu.

Hospodářský výsledek
V roce 2016 činil hospodářský výsledek    - 4 163 tis. Kč 
 

Detailní popis hospodaření nadace, obsahuje účetní závěrka, která je přílohou výroční 
zprávy.
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PŘÍLOHY
Příloha k účetní závěrce 
sestavené ke dni 31.12. 2016

Název a sídlo účetní jednotky
F-nadace
Krásova 24
130 00 Praha 3
IČ: 604 49 837
F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu v Praze 3. Během 
roku 1998 se nadace transformovala v souladu se zákonem 227/1997 Sb. o nadacích  
a nadačních fondech a od 3. prosince 1998 je zapsána jako nadace v nadačním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 56. 

Právní forma účetní jednotky
Nadace

Vymezení účelu, pro který byla nadace zřízena
Podle statutu nadace platného od 3. prosince 1998 je účelem F-nadace podpora neziskových 
projektů, zejména v oblastech kultury, umění, vzdělání, výchovy a sociální péče, jejichž 
cílem či součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot.

Složení správní rady k 31. 12. 2016
Ing. Petr Frolík    předseda 
Ing. Veronika Königová   člen

Dne 23. 8. 2016 po vážné nemoci zemřel dlouholetý člen správní rady Ing. Martin Sauer, 
MBA jeho místo v nadaci i správní radě zatím nebylo nahrazeno novým členem. Vyjma 
této změny správní rada pracovala celý rok 2016 v neměnném složení.

Vklady do vlastního jmění
Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku odpovídal k 31.12. 2016 majetku 
vyčleněnému jako nadační jistina. Nadační kapitál nadace zapsaný v nadačním rejstříku 
v reprodukčních cenách činí 49 054 tis. Kč. Tomu odpovídající vlastní jmění nadace 
v historických pořizovacích cenách činí 44 038 tis. Kč. Částku ve výši 5 016 tis. Kč tvoří 
rozdíl mezi historickou pořizovací cenou a reprodukční cenou majetku nadace. Tento 
rozdíl je zaúčtován v dlouhodobém majetku i vlastním jmění nadace.
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Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2016.
Rozvahovým dnem dle §19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2016.

Použité účetní metody
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání a České účetní standardy číslo 4xx.

Ocenění majetku
Jednotlivé složky majetku a závazků v účetnictví a v účetní závěrce oceňuje účetní jednotka 
těmito závaznými způsoby:

a) hmotný majetek, kromě zásob, s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činnosti, 
    se  oceňuje pořizovacími cenami nebo reprodukčními pořizovacími cenami 

1. hmotný majetek, kromě zásob, vytvořený vlastní činností,  
  se oceňuje vlastními náklady
2. nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami 
3. zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady
4. peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich nominálními hodnotami
5. cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenami pořízení
6. pohledávky a závazky se oceňují jejich nominálními hodnotami,  
   respektive cenami pořízení
7. nakoupený nehmotný majetek, kromě pohledávek,  
    se oceňuje pořizovacími cenami

b) nehmotný majetek, kromě pohledávek, vytvořený vlastní činnosti, se oceňuje  
   vlastními náklady nebo reprodukčními pořizovacími cenami, pokud jsou nižší.

Způsoby oceňování investičního majetku a oceňování zásob podrobně zpracovávají 
interní směrnice účetní jednotky. V roce 2016 nebyl odepisován žádný majetek.

Finanční majetek
Podle předpokládané doby držení je majetek rozdělován na dlouhodobý finanční majetek 
a krátkodobý finanční majetek. Oceňování je v pořizovacích cenách.

a) Dlouhodobý finanční majetek
Předpokládaná doba držení delší než jeden rok, majetek sledován na účtech  
069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek. Zde se účtují úložky investované  
z nadační jistiny a z ostatního majetku.
V závislosti na periodicitě písemných podkladů od emitentů cenných papírů jsou 
prováděna přecenění cenných papírů. Vzniklé rozdíly byly proúčtovány na účtech  
921 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.
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b) Krátkodobý finanční majetek
Předpokládaná doba držení kratší než jeden rok – neexistuje.

Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu  
nebo vkladem pořizovací cenou.

Závazky 
Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.
 
Kursové rozdíly 
Účetní jednotka během roku 2016 používala pro přepočet cizích měn měsíční kurz 
vyhlašovaný ČNB k 1. pracovnímu dni daného měsíce.

Nadační příspěvky
Nadační příspěvky jsou účtovány na základě vyúčtování nadačního příspěvku na účet 546. 
Do doby vyúčtování jsou sledovány jako poskytnuté zálohy na účtu 314. Část nadačních 
příspěvků je poskytnuta na projekty, jejichž trvání je delší než jeden rok.

Přijaté dary
Dary jsou účtovány na účet 682 – Přijaté dary.
Dary do nadační jistiny a k dalšímu rozdělení jsou účtovány na účty 911AE – Fondy.

V souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení  
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Českými účetními standardy 
účetní jednotka netvoří opravné položky a rezervy.

Způsob zpracování účetních záznamů
Účetnictví je zpracováváno v účetním systému STEREO Kastner software, osobou 
odpovědnou za zpracování účetních dokladů a vedení účetnictví je Petra Sovová. Účetní 
závěrka je každoročně ověřována auditorem.

Způsob a místo úschovy účetních záznamů
Účetní záznamy a písemnosti jsou uchovávány po stanovenou dobu v souladu s § 31  
a 32 ZoÚ v archivu nadace.

Přehled splatných závazků pojistného na SZ, ZP a daňových nedoplatků
F-nadace nemá k datu účetní závěrky žádné daňové nedoplatky,  
ani nedoplatky na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění.
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Název účtu Počáteční stav Obraty  
za období Koncový stav

FM - PIONEER Růstový fond nadací 105 080,00 Kč - 6 520,00 Kč 98 560,00 Kč

Podíl ve společnosti NIR Trust, s.r.o. 200 000,00 Kč 0,00 Kč 200 000,00 Kč

Celkem 305 080,00 Kč - 6 520,00 Kč 298 560,00 Kč

Dlouhodobý finanční majetek

Účasti v obchodních společnostech
Nadace je 100% vlastníkem obchodní korporace NIR Trust, s.r.o., IČ: 27597261. 
Korporace pro nadaci zajišťuje výběr nájemného a správu nemovitostí 
v majetku nadace (nadační jistině) včetně zajištění jejich oprav a zhodnocení.   
V roce 2016 byly následující vztahy s dceřinou korporací NIR Trust, s.r.o.:

Výnosy pro F-nadaci ze spravovaných nemovitostí    2.521 tis. Kč
Náklady na spravované nemovitosti pro F-nadaci   1.154 tis. Kč 
(z toho náklady na opravy a údržbu – 858 tis. Kč, 
správu nemovitostí – 296 tis. Kč)
Náklady na technické zhodnocení pro F-nadaci                            0 tis. Kč
Rozdíl – příjem nadace po odečtení nákladů                        1.367 tis. Kč
Uhrazeno v roce 2016       1.220 tis. Kč 
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Položka DLM
Pořizovací 
cena k 1. 1. 

2016

Přírůstky 
2016

Úbytky 
2016

Pořizovací cena 
k 31. 12. 2016

Oprávky 
2016

Opravné 
položky 

2016

Stavby 39 189 0 0 39 189 0 0

Pozemky 12 392 0 0 12 392 0 0

Ostatní 79 0 0 79 0 0

Nedokončený 
- stavby 0 572 0 572 0 0

Nedokončený 
- podlicence 
Grantys

0 81 0 81 0 0

Celkem 51 660 653 0 52 313 0 0

Dlouhodobý majetek

Čísla v tabulce jsou uvedeny v tisících Kč



Nadace nepovažuje náklady na správu, opravy a zhodnocení nemovitostí za náklady 
související se správou nadace. Vynaložené náklady na opravy a údržbu zhodnocují 
vlastněné nemovitosti a umožňují získat větší výnos z jejich nájmu.
Nadace eviduje k 31. 12. 2016 pohledávku za dceřinou společností ve výši:  311 tis. Kč.

Výsledek hospodaření podle hlavní a hospodářské činnosti
Hospodářský výsledek za rok 2016 činil   - 4163 tis. Kč

Informace o zaměstnancích
K 31. 12. 2016 organizace neměla žádného zaměstnance.

Odměny a funkční požitky členům správní a dozorčí rady
Členství ve správní radě a dozorčí radě je čestné bez nároku na odměnu. Členové správní 
rady, dozorčí rady a jejich rodinní příslušníci nebyli příjemci nadačních příspěvků a ani 
s nimi nebyly uzavřeny obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

Daňové úlevy na dani z příjmů
Účetní jednotka neuplatnila odečitatelnou položku základu daně z příjmů za rok 2016, ani 
žádnou jinou úlevu na dani z příjmů právnických osob za rok 2016 nečerpala.

Přijaté finanční dary v roce 2016
Nadace v roce 2016 přijala finanční dary v celkové výši 7 506 782 Kč, 1 504 746 €, 8 115 
$. Z toho dary od dárců z České Republiky činily 7 506 782 Kč, 1 000 €, 6 000 $. Dary ze 
zahraničí činily 1 503 746 €, 2 115 $. Podrobné informace o přijatých darech poskytuje 
výroční zprávy nadace.

Audit
Audit F-nadace realizuje společnost BD AUDIT, s.r.o., IČ: 26439557 na základě smlouvy 
o auditorské činnosti ze dne 3. 5. 2016. Odměna za audit činí 20.000 Kč bez DPH.

Náklady související se správou nadace
Omezení nákladů na správu nadace ve smyslu par. 22 zákona č. 227/1997 Sb.  
je stanoveno Statutem F-nadace, čl. VIII, odst. 2 tak, že náklady související se správou 
nadace nesmí překročit 20 % nadačního kapitálu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož 
roku.

Správní rada v této souvislosti přijala na svém zasedání dne 24. dubna 2006 tento 
metodický pokyn:

Management nadace je zavázán nepřekročit náklady souvisejícími se správou nadace 1 % 
nadačního kapitálu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku, vyjma výjimečných situací 
(např. rekonstrukce nemovitostí, rozšíření počtu zaměstnanců nadace apod.) schválených 
správní radou. Důvody překročení budou zveřejňovány ve výroční zprávě.
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Nadační kapitál k 31. 12. 2016     49 053 730 Kč
Náklady na správu nadace           461 321 Kč
% nákladů z nadačního kapitálu k 31. 12. 2016              0,96 %   

Poskytnuté finanční dary - nadační příspěvky 
Nadace celkem poskytla nadační příspěvky v celkové výši 30 770 717 Kč. Nadační příspěvky 
fyzickým osobám činily 1 203 350 Kč a byly vyplaceny z dárcovských fondů KITstream 
a Vzdělávání a podpora křesťanských učitelů. Nadační příspěvky byly uděleny subjektům 
z 32 % v ČR, 49 % ostatním zemím v Evropě, 3 % Africe a 17 % dalším zemím světa. 

Další informace o příjemcích nadačních příspěvků, výši příspěvků a jejich účelu jsou 
uvedeny ve výroční zprávě nadace.

Okamžik sestavení účetní závěrky
Rozvahovým dnem účetní jednotky je 31. 12. 2016. ÚZ byla sestavena ke dni 29. 6. 2017. 
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení ÚZ nejsou známy žádné významné následné 
události, které by ovlivnily ÚZ k 31. 12. 2016.

Revidováno před výrokem auditora v Praze, 31. srpna 2017.

Sestavil: Petra Sovová Ing. Petr Frolík
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Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky a výroční zprávy 

F-nadace

za rok 2016

Obsah : Příjemce zprávy
  Základní údaje ověřovaného subjektu 
  Údaje auditora
  Výrok auditora
 . Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
  Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 
  Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
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Příjemce zprávy

Zpráva je určena pro správní radu F-nadace, se sídlem Praha 3, Krásova 24, PSČ 130 00.

Základní údaje ověřovaného subjektu

Název účetní jednotky: F-nadace
Sídlo: Praha 3, Krásova 24, PSČ 130 00
Právní forma: Nadace
IČO: 604 49 837
Datum vzniku: 3. 12. 1998
Převažující předmět činnosti: Nadační činnost – podpora neziskových 
 projektů s cílem umožnit poznání a  
 rozvoj křesťanských duchovních hodnot
Ověřované období: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
 

Údaje auditora

Jméno auditora: BD AUDIT, s.r.o.
Sídlo: Vocelova 342, Kutná Hora
IČ: 26 43 95 57
Číslo oprávnění: 375
Statutární zástupce: Ing. Vlastimil Říha – jednatel společnosti
Odpovědný auditor: Ing. Vlastimil Říha 
Číslo oprávnění odpovědného auditora: 2238
Datum provádění auditu: 14.6.2017 – 31.8.2017
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Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky F-nadace (dále také „účetní jednotka“) sestavené 
na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku 
a ztráty za rok končící 31. 12. 2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o účetní jednotce jsou uvedeny 
v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky 
F-nadace k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 
2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné 
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy 
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na 
účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření našeho výroku.
     
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě  
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
správní rada.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi 
a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní 
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda 
se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda 
ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují 
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací 
v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by 
bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní 
informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve 
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a ostatní informace byly 
vypracovány v souladu s  právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme 
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné 
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné 
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Správní rada účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný 
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je správní rada účetní jednotky povinna posoudit, zda je účetní 
jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání 
při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení účetní 
jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v účetní jednotce odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující 
náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený 
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou 
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku 
podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, 
že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní 
závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 
Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika 
a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. 
Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, 
je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože 
součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá 
prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit 
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané 
okolnosti,  nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

30



Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 
a informace, které v této souvislosti správní rada účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
správní radou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná 
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené 
v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat 
vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí 
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení.

Naší povinností je informovat správní rada mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu 
a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum vypracování zprávy:

V Kutné Hoře dne 31. 8. 2017
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Sídlo: Krásova 24, 130 00 Praha 3
Korespondenční adresa: 
Výškovická 84/2559, 700 30 Ostrava-Zábřeh
email: f-nadace@f-nadace.cz; tel.: 774 498 370; 

IČ: 604 49 837

www.f-nadace.cz

F-nadace je zapsaná v Nadačním rejstříku 
vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl N, vložka 56 


